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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 – 2012-12-31
Förvaltaren för Linnéakademins Forskningsstiftelse avger härmed följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse
Linnéakademiens forskningsstiftelse
Linnéakademiens forskningsstiftelses styrelse ber att få lämna sin förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2012.
Uppdrag och verksamhetsform
All verksamhet i Linnéakademiens Forskningsstiftelse bedrivs i stiftelseform.
”Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs inom
Linnéuniversitetet.
Stiftelsens ändamål skall främst tillgodoses genom anslag till forskning och utbildning eller
annat som gagnar Linnéuniversitetet. Medel kan även anslås för att främja omsättning av
forsknings- och utbildningsresultat i praktisk handling.”
Verksamhet
Bästa avhandling
I samband med Linnéuniversitetets årshögtid delar Forskningsstiftelsen ut 35 000 kronor till
Bästa avhandling. 2012 fick Yushu Li som disputerat i statistik utmärkelsen med motiveringen.
”Hon är en effektiv forskare inom ämnet statistik, som på kort tid skrivit sin avhandling
samtidigt som hon hunnit publicera fyra artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
Hon har i sin doktorsavhandling utvecklat metoderna för att studera orsakssamband mellan
variabler. Samtidigt som hon belyser hur man kan studera om relationerna mellan variablerna
är linjära eller ickelinjära.
Metoderna som hon utvecklat gör det möjligt att fatta mer korrekta beslut än tidigare. Hennes
arbete är originellt och forskarvärlden har snabbt tagit det till sig”.
Stipendier
Totalt under året har 11 resestipendier à 6 000 kronor delats ut på grund och avancerad nivå.
På uppdrag av forskningsstiftelsen bereder och rankar Stipendiekommitténs sekreterare
Magnus Thureson och Marie Brorson inkomna stipendieansökningar, därefter fastslår
Linnéuniversitetets stipendiekommitté mottagarna för vidare beslut i Linnéakademiens
forskningsstiftelse.
Vårens resestipendier
Karolina Henningsson för att åka till Peking, CUEB University, för att studera
nationalekonomi på avancerad nivå.
Erik Hultman som läser på Turismekonomprogrammet till sina utbytesstudier hos Brock
University i Kanada.
Theresa Thomasson som läser på Marknadsföringsprogrammet för sina studier på
Griffith University i Australien.
Kristoffer Pettersson för att kunna studera internationella affärer andra terminen på
National Chenchi (NCCU) i Taipei, Taiwan.
Christoffer Wallertz för att studera på CUEB University i Peking under höstterminen
2012.
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Höstens resestipendier
Maja Kapraali som läser på Music & Event Management, för att åka till Middle Tennessee
State University.
Linnéa Nilsson för att studera vid ICHEC Brussels Management School i Bryssel,
Belgien.
Erika Eriksson för att studera vid West University in Potchefstroom, Sydafrika
Karolina Sannefjordh som läser på programmet Coaching och Sport Management för
studier i Sydafrika, på Stellenbosch University.
Niclas Andersson, också han student på programmet Coaching och Sport Management,
för att studera på Stellenbosch University.
Lisa Persson Örtman som läser på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan för att studera i Japan.
Forskarnivå
Forskningsstiftelsen har också under året delat ut fyra stipendier à 10 000 kronor på
forskarnivån.
Vid vårutdelningen fick Emma Neuman och Lars Blomqvist stipendierna och under hösten
delades de ut till Otto Petersson och Qiao-Yu Cui.
Emma Neuman som är antagen till forskarämnet Nationalekonomi, kommer att
behandla etnisk boendesegregering i Sverige i sin avhandling.
”uppsatsen har blivit accepterad för att presenteras på European Association of Labour
Economists årliga konferens, vilken är en av de största konferenser i Europa som arrangeras
för nationalekonomisk forskning inom arbetsmarknadsekonomi”
Lars Blomqvist som är antagen till forskarämnet skogsindustriella produktionssystem
åker till Nancy och till Cluny i Frankrike för att delta i en kurs.
”presentera ett konferensbidrag med titeln The influence of individual veneer orientation on
the shape stability of planar lamination”.
Otto Petersson som är antagen till forskarämnet statsvetenskap, är inbjuden som
Plenary Speaker och ska berätta om sitt avhandlingsprojekt under rubriken From
Legalist to Dirty Harry.
”hur polisstudenter och sedermera unga poliser successivt förändrar sin syn på polisers
uppdrag och arbetsmetoder, från legalistiskt perspektiv under utbildningsåren till ett mer
autonomt dito i takt med att poliserna skaffar sig egen yrkeserfarenhet”
Qiao-Yu Cui, som är antagen till forskarämnet Miljövetenskap, kommer att lägga fram
de sista två uppsatserna före avhandlingen i juni 2013, på University of Bern, Schweiz.
”in order to finalize my last two papers and synthesize all the results of my work, it is
essential that I spend one month at the University of Bern”.
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Donationer
Förutom makarna Hallenblads tidigare donation, som 2011 förstärktes med ett testamente,
har Forskningsstiftelsen detta år, 2012, erhållit ytterligare en generös donation i formen av ett
testamente.
Ur makarna Hallenblads forskningsfond har enligt deras önskemål delats ut ett stipendium i
samband med bokplanteringen i oktober.
Stipendiet är i år på 20 000 kronor och följer makarna Hallenblads önskemål att ge ekonomiskt
understöd till seriös forskning på akademisk nivå - inom historia, etnologi och arkeologi samt
vissa hjälpvetenskaper med anknytning till de nämnda ämnena. Allt med utgångspunkt i det
som nu är och har varit Kronobergs län. I stipendiekommittén ingick Lars-Olof Krantz Lennart
Johansson och Mie Jernbeck som föreslår stipendiater till Forskningsstiftelsens styrelse.
De båda forskarna Per Stille och Martin Hansson erhöll stipendiet med motiveringen.
”Ambitionen att närmare genomföra en arkeologisk undersökning i anslutning till två runstenar
i syfte att ta reda på vikingatida bebyggelse, gravfält eller kommunikationsspråk är av stort
värde. En runsten är spännande på flera sätt. Både när vi talar om det språkliga budskapet,
utformningen och placeringen i landskapet. Detta tvärvetenskapliga Projekt i Tiohärads
lagsaga kan senare inlemmas i ett större projekt. Och få betydelse för att vinna ny kunskap
om det vikingatida samhället”.
Bokplantering
För andra gången i Stiftelsens historia lockades många privatpersoner och företagare i
Linnéregionen till J-huset på Linnéuniversitetet i Växjö. Den 15 oktober planterades ytterligare
500 plantor till den bokhäck som påbörjades 2010. Lunchsoppan sponsrades av Nordea och
generöst som tidigare bidrog Johan Sjöberg också denna gång till plantorna.
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Varmt tack till
Advokatfirman Glimstedt, Anders Baudin, Berne Persson, Bernt Kihlström, Carl-Olof Bengtsson,
Catharina Värendh Boson, Centerpartiet i Kronoberg; Axel Erlandsson, Erik Rosenberg, HansGöran Stennert, Ingegerd Stockman, Inger och Curt Wall, Johan Sjöbergs; Stockaryd AB,
Knowit Business Consulting, Landstinget Kronoberg, Lisbet och Hans Wieslander, Mie Jernbeck,
Naturskyddsföreningen Växjö, Nordea, Reflectera; Kristina K Franzén, Smålandsposten,
Susanne och Lars Malmborg, Swedbank, Thomas Berggren, TJ-Gruppen AB, Videum, Växjö
Kommun, Tekniska Nämnden; Växjö Kommun.
Ny möjlighet
Vid årets sista styrelsemöte med forskningsstiftelsen beslöts att utvidga möjligheterna för
bokplantering. Den som vill kan beställa en eller flera plantor året runt för att t ex fira en
högtid, hylla en jubilar eller för något annat tillfälle som är angeläget. Planteringen sker
gemensamt under kommande höst. Givaren får ett diplom att ge till mottagaren av plantorna
som bevis på sin gåva.
Finansiering och likviditet
Av bifogad resultat och balansräkning framgår stiftelsens ekonomiska status. Makarna
Hallenblads donationer och Bokplanteringens intäkter samt kostnader bokförs och handhas
över separata konton i Nordea.
Styrelsens arbete
Fem styrelsemöten har avhållits under året. Det utgår inte någon ersättning för arbetet i
stiftelsen.
Linnéakademiens Forskningsstiftelses styrelse har under verksamhetsåret 2012
bestått av:
Mie Jernbeck, f 1953 ordförande
Anders Baudin, f 1943, sekreterare
Övriga
ledamöter:
Stephen Hwang, f 1956, Hans-Göran Stennert f 1954, Göran Fremrot 1946, Nils Nilsson f
1951, Lars Malmborg f 1943.
Suppleanter: Ylva Dandanell Daveby f 1960, Carl-Olof Bengtsson f 1947, Lena Fritzén
f 1952, Börje Nilsson f 1949, Lars-Olof Rask f 1945, Ann-Christine Vösu f 1951.
Skattmästare
Yngve Rehnström
Valberedning
Lars Johansson, sammankallande, Eva Dehn Ericsson
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Resultaträkning
Not

2012

2011

Stiftelsens intäkter:
Gåvor mm
Ränteintäkter
Summa intäkter

1

160 000,00
1 016 000,00
38 742,64
9 559,46
198 742,64 1 025 559,46

Stiftelsens kostnader:
Förvaltningskostnader
Summa kostnader

31 728,50
31 728,5

Redovisat årsresultat

750,00
750,00

167 014,14 1 024 809,46
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Balansräkning
Not

2012

2011

Tillgångar
Kassa och bank
Transaktionskonto
Sparkonto
Placeringskonto
Summa kassa o bank

364 491,69
352 147,53
105 742,59
104 912,38
1 017 376,00
1 004 536,23
1 487 610,28 1 461 596,14

Summa tillgångar

1 487 610,28 1 461 596,14

Eget kapital och skulder
Eget kapital

2

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

100 000,00

100 000,00

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1 220 596,14
336 786,68
167 014,14
1 024 809,46
1 387 610,28 1 361 596,14

Summa eget kapital

1 487 610,28 1 461 596,14

Summa skulder och eget kapital

1 487 610,28 1 461 596,14

8
Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö

Noter
Not 1 Gåvor mm
Försäljning av bokar för planetring
Gåvor
Summa gåvor mm

2012

2011

160 000,00
160 000,00

16 000,00
1 000 000,00
1 016 000,00

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

100 000,00

1 361 596,14
-141 000,00
167 014,14
_______
1 387 610,28

Not 2 Förändring av eget kapital

Belopp vid 2012 års ingång
Beviljade anslag
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

_________
100 000,00

Växjö den 2013-04-02

Märtha Marie-Louise (Mie) Jernbeck
Ordförande
Göran Fremrot

Anders Baudin

Stephen Hwang

Hans-Göran Stennert

Lars Malmborg

Min revisionsberättelse har avgivits den 2013-04-04

Marie Gerrevall
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Nils Nilsson

Revisionsberättelse

Till förvaltaren för Linnéakademins Forskningsstiftelse 2012
Org.nr 802426-1771

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i
Linnéakademins Forskningsstiftelse för år 2012. Det är förvaltaren som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att jag har
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att prova redovisningsprinciperna och förvaltarens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som förvaltaren gjort när denne upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om
förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl for entledigande föreligger eller om
förvaltaren på annat satt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Växjö 2013-04-04

Marie Gerrevall
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